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Akademický senát Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity 

Zápis z 208. zasedání 22. 6. 2020 

Zasedání proběhlo online za využití platformy Zoom. 

Přítomni (v abecedním pořadí): 
● Bc. Barbora Adamková 
● Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. 
● Mgr. Mikuláš Černík 
● Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
● Mgr. et Mgr. Vratislav Havlík, Ph.D. 
● Bc. Daniel Jirků 
● Katarína Kováčová 
● doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. 
● doc. Mgr. et Mgr. Peter Spáč, Ph.D. 
● doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. 

Hosté: 
● prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 
● doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. 
● doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. 
● Ing. Pavlína Kadlčková, DiS. 
● Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. 
● PhDr. Petr Suchý, Ph.D. 
● doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. 

Omluvena: 
● Sonya Darrow 

Program jednání: 
1) Výroční zpráva o hospodaření FSS MU za rok 2019 
2) Výroční zpráva FSS MU za rok 2019 
3) Podmínky přijímacího řízení na FSS MU v akademickém roce 2021/22 – navazující 

magisterské a doktorské studium, zahraniční programy 
4) Různé 

Program byl schválen (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo). 
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1) Výroční zpráva o hospodaření FSS MU za rok 2019 

Tajemnice: Představila Výroční zprávu o hospodaření FSS MU za rok 2019. 

Usnesení: 
AS FSS MU projednal a schválil Výroční zprávu o hospodaření FSS MU za rok 2019 
ve znění, které tvoří přílohu zápisu. (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

2) Výroční zpráva FSS MU za rok 2019 

Děkan: Představil Výroční zprávu FSS MU za rok 2019. 

Usnesení: 
AS FSS MU projednal a schválil Výroční zprávu FSS za rok 2019 ve znění, které tvoří 
přílohu zápisu. (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

3) Podmínky přijímacího řízení na FSS MU v akademickém roce 2021/22 – navazující 
magisterské a doktorské studium, zahraniční programy 

Děkan: Uvedl, že materiál předložený AS ke schválení se týká podmínek přijímacího řízení 
ke studiu v navazujících magisterských, doktorských a zahraničních studijních programech, 
bakalářské studijní programy v něm obsaženy nejsou, ke schválení budou předloženy 
samostatně pravděpodobně v září. Předložené podmínky přijímacího řízení mají v zásadě 
stejnou podobu jako podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2020/2021. 

Usnesení: 
AS FSS MU projednal a schválil Podmínky přijímacího řízení na FSS MU v akademickém 
roce 2021/22 ve znění, které tvoří přílohu zápisu. (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

4) Různé 

a. Plán zřízení školky na FSS 

Spáč: Vznesl dotaz, v jaké fázi se nachází plán zřízení školky na FSS. 

Děkan: Odpověděl, že před vypuknutím koronavirové krize byl vybrán potenciální provozovatel 
a proběhly první finanční kalkulace. I když se nyní situace mírně rozvolnila, panuje nejistota 
ve vztahu k fakultnímu i univerzitnímu rozpočtu, vedení FSS proto s obnovou jednání posečká 
do podzimu, kdy by mělo být v této otázce jasněji. Udělá vše pro to, aby se provoz podařilo 
spustit v září 2021. 

b. Výsledky dotazníku o přechodu na distanční výuku 

Jirků: Poděkoval ostatním členům studentské komory AS za participaci na zpracování dat 
z dotazníku o přechodu na distanční výuku. Informoval, že získané výsledky byly zaslány 
kolegiu děkana, a nabídl je v případě zájmu zaslat k seznámení členům komory akademických 
pracovníků AS. 
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Děkan: Poděkoval studentské komoře AS za odvedenou práci, výsledky vedení FSS pečlivě 
prostudovalo a data předalo vedoucím kateder. Shrnul, že se potvrdilo, že online výuka spíše 
probíhala, zvolený formát v kombinaci s volnějším přístupem k termínům zkoušek a plnění 
povinností vedl k tomu, k čemu nabádalo vedení MU. I srovnávací zprávy vybízí k optimismu, 
že FSS distanční výuku zvládla. Poděkoval nejen všem vyučujícím, ale i všem studentům za to, 
jak zodpovědně přistoupili ke vzdělávání v této složité době. 

c. Harmonogram zasedání AS v podzimním semestru 2020 

Eibl: v návaznosti na zápis ze schůze vedení FSS ze dne 15. 6. 2020 navrhl, aby se řádná 
zasedání AS v podzimním semestru 2020 konala v následujících termínech: 14. 9., 12. 10., 
30. 11. a 14. 12. 

Závěrem poděkoval všem přítomným za účast a uvedl, že příští řádné zasedání AS FSS je 
plánováno na pondělí 14. 9. 2020 od 16:00 hodin v zasedací místnosti 2.11. 

Přijatá usnesení: 
2020-6-22/1 
AS FSS MU projednal a schválil Výroční zprávu o hospodaření FSS MU za rok 2019 
ve znění, které tvoří přílohu zápisu. (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

2020-6-22/2 
AS FSS MU projednal a schválil Výroční zprávu FSS za rok 2019 ve znění, které tvoří 
přílohu zápisu. (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

2020-6-22/3 
AS FSS MU projednal a schválil Podmínky přijímacího řízení na FSS MU v akademickém 
roce 2021/22 ve znění, které tvoří přílohu zápisu. (10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 

 

Mgr. Otto Eibl, Ph.D. 
předseda senátu 

doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. 
          místopředseda senátu 

Bc. Daniel Jirků 
místopředseda senátu 

Zapsala Kristýna Blahová 


